
 

 

 
 

  120/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2022ޑިސެްމބަރ  8 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

އެމްޓީސީސީއާއި ން މިއަދު ސަރުކާރު  )ދެވަނަ ފިޔަވަހި(މަޝްރޫޢު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާފަރު 
 ހަވާލުކޮށްފި 
 

ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާއި  )ދެވަނަ ފިޔަވަހި( ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަރައްޤީއެއަރޕޯޓް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރު މާ
ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް  މަޝްރޫޢުމި  ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އަދި . އާދަމް އާޒިމެވެ އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލްއެގްޒެކެޓިވް 

 ލް، އަލްފާޟިލާ ފާތުަމތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، 
 

 7އެގޮތުން މަތީ ަފންތީގައި ހިންގަމުންދާ . ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެފައިވާ މަންޒިލެކެވެ ތޮޅަކީއަ. ނ އާބާދީގެ މީހުންގެ 16,706
ތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަނީވެސް މި ރިސޯޓެއް މި ސަރަހައްދުގައި މިހާރުވެސް އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އަ

އި އެތައް ދަތިަކމެއް އިޙްސާސްކުރަމުން ދިޔަ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ކުރުމުގައިދަުތރުފަތުރު އެގޮތުންރިސޯޓްތަކުގައެވެ. 
މަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މާލެއިްނ ލިބުނު އެންެމ އަގުހުރި އެއް ހަދިޔާއަކީ މާފަރު އެއަރޕޯޓުކަމަށް ބުނު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް

ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަނަމަ ރަށުގަިއ  ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިަނއިރު ހޭދަވެއެވެ. މޫސުން 3ލޯންޗުގައި މި އަތޮޅަްށ އައުމަށް  ފުރައިގެން
ވަރަްށ  ޔިތުންނަށްވެސް މި އަތޮޅުގެ ރައްަވއިގެމަގުން އައުމަކީމާފަރު އައަރޕޯޓް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ބަންދުވީއެވެ. އަދި 

 3,000ކީ ކައިރީގައި އޮތް ރ. އަތޮޅު އިފުރު އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސުމަށްފަހު ލޯްނޗެއްގައި އައުމަށް ރަދުބޮޑު ކަމެކެވެ. ސަބަބަޙަ
ދުކުރަންޖެހުމެވެ. މިކަމުން ނ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން މިންޖުވެ ތަސައްލީ ލިބުީނ މާފަރުގައި އެއަރޕޯޓެއް ޙަރަވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ 

. ހަމައެހެންމެ މަންޒިލެވެދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގަފެށޭ މައި އްޤީވެގެން ދިޔުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު މާފަރަކީ މި އަތޮޅުގެ ތަރަ
ކުލަވަރު އަންަނން ފަށާފައެވެ. މާފަރުގެ އިޤްތިާސދަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަީނ ރަށަށް ވަނީ ތަރައްޤީގެ  13ޅުގެ ތޮއަމާފަރަށާއި 

ހެޔޮ ބަދަލުގެ އިނުގން ވާންަފާށފައެވެ. ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްަތކުގެ ފައިދާ ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން 
  އެވެ.ތައްޔާރުވެފަ މުޅި އަތޮޅުގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތައް ފެށުމަށްވަނީ 

 
މާފަރު އެއަރޕޯޓްގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގައި ވަނީ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވެފައެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންތަކެއް 
މިހާރުވެސް މި އެއަރޕޯޓްގައި ދަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންނެވެ. މާފަރު އެއަރޕޯޓަކީ މާލެ އަތޮޅު ހުޅުލޭގައި އޮތް ވެާލާނ 

ށްަފހު އެންމެ ގިނަ އަަދދަކަށް މީުހން ދަތުރުކުރާ ދެވަނަ އެއަރޕޯެޓވެ. މަތީ ފަްނތީގެ ގިަނ އިންޓަރނޭޝަނަްލ އެއަރޕޯޓަ
 ރިސޯޓްތަކެއް އަތޮޅުގައި އޮތުމާއެކު ވަރަށް ގިނަ ޖެޓުފަހަރުވެސް މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ. 

 



 

 

 
 
 
 

އަށްވުރެ ގިނަ ޖެޓުވަނީ މާފަރަށް  300ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މިހާތަނަށް  އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަާލލައިރު
ޖެޓު ޖައްސާނެކަމަށް މާފަރު ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެން ހުރި  80އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ހައި ސީސަންގައި އިތުރު  ޖައްސާފައެވެ.

އެއަރޕޯޓް ޓެކްސީވޭގައި ހުރީ  ތުމިވަގުނަމަވެސް  ކުންފުނި އައިލެންޑް އެވިއޭޝަްނ ސަރވިސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީަފއިވެއެވެ.
މި ހިސާބުތަކަށް ބަލައިލުމުންވެސް ދޭަހވަނީ މާފަރު އެއަރޕޯޓް އޮތީ  ޖެޓަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ވަރުގެ ޖާގައެކެވެ.  13އެއްފަހަރާ 

ރު އެއަރޕޯޓްގެ ދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މާފަމިއިތުރު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވެފަަކމެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ސޮއެކުރެވިގެން 
އައު  އަނެއްކާވެސް  ށް ތަނަވަސްވެގެން ދިޔުމާއެކު، މާފަރު އެއަރޕޯޓްރަޓެކްސީވޭގެ ޖާގަ އިތު ،އެއަރފީލްޑް ރަންވޭ ބޮޑުކުރެވި 

 .ރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެކަން މި ކުްނފުނިން ޤަބޫލުކުރަމެވެ ހުރިހާ އޭގެ ނަފާ މުޅި ނ. އަތޮޅުގެ ދެވިހަރުފަތަކަށް ގެން
 

ސައުތް ރަންވޭ ބޮޑުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި، -މީޓަރަށް އެއަރފީލްޑް 650 މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،މި 
މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާިއ،  5700ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި،  045,925,1
އަދި ޓެކްސީވޭ ތަރައްޤީ ހިމެނެއެވެ. ކުރުން އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  32,300

އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަެޖހިފައެވެ.  5600ކުރުމަށްޓަކައިވެސް، 
ރަން ހަމަޖެހިފަިއވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕެއިންޓް މާރކް ކުރުމާއި، ޓެކްސީވޭ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަަކއި އިތުރަށް ކު

ކޮންމްޕެކްޓް ކުރުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. ރަންވޭ އެއަރފީލްޑް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް މާފަރު 
 100,000މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން،  އެއަރޕޯރޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ

އަކަ މީޓަރުގެ ރަންވޭގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ތާރު އެޅުމާއި، ބައުންޑަރީ ފެންސް ހަރުކުރުމާއި، އިންފްރާސްރަކްޗަރ މަސައްކަތްތައް 
ދެން ހިމެނެނީ ، މި މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުންކުރުމާއި، ރަންވޭ ޕެއިންޓް މާރކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. 

ދުވަސް  365ޑޮލަރަށް މިލިއަން  27.18މި މަޝްރޫޢަކީ އެއަރފީލްޑްގައި އެކި ބާވަތުގެ ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 
  ތެރޭ ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިާވ މަޝްރޫޢެކެވެ.

 

 1980މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިންމާފައެވެ.  ގިނަރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވަނީ  41ވޭތުވެދިޔަ 
މަރުޙަލާއެއްގައެވެ. ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދަތުރުގެ މުހިއްމު

 .އް އަދާކޮށްފައެވެެއމްޓީސީސީން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 1650: ހޮޓްލައިން 
 info@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 

http://www.mtcc.com.mv/

